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MSCA Postdoctoral fellowship

Individuálne nadnárodné štipendiá udeľované najlepším a najtalentovanejším výskumným pracovníkom (podpora pre
projekty individuálnych riešiteľov), s dôrazom na:
 príležitosti na získanie nových poznatkov prácou na vlastnom výskumnom projekte

 mobilitu: medzinárodnú, medzisektorovú a interdisciplinárnu
 rozvíjanie prenosných zručností a kariérny rozvoj (posilniť tvorivý a inovačný potenciál výskumníkov)
 lepší transfer vedomostí medzi sektormi a disciplínami (vrátane premostenia s neakademickým sektorom)

Otvorené pre všetky vedné odbory
 bottom-up prístup
 novinka: od roku 2021 sa tato schema otvara aj vyskumnikom z oblasti Euratom

výskumník

+

• projekty individuálnych riešiteľov akejkoľvek
národnosti
• Držiteľ PhD
• ≥ 8 rokov výskumnej praxe po ukončení
doktorátu (nezapočítava sa odobie prerušenia
kariéry ani práca mimo výskumu)
• Pravidlo mobility: v krajine kde plánuje svoj
projekt realizovať nestrávil viac ako 12 mesiacov
počas posledných 3 rokov bezprostredne pred
uzávierkou výzvy

participujúca organizácia

• verejná alebo súkromná výskumná
inštitúcia, univerzita, výskumné
centrum, medzinárodné európske
záujmové organizácie (IEIO) a
medzinárodné organizácie (IO),
priemysel (vrátane SMEs)
• akademická alebo neakademická

• v členskom štáte EU alebo v štáte
asociovanom k programu Horizont
Európa

Typický projekt
Individuálne nadnárodné štipendiá udeľované najlepším a najtalentovanejším výskumným
pracovníkom (podpora pre projekty individuálnych riešiteľov), s dôrazom na:
 príležitosti na získanie nových poznatkov prácou na vlastnom výskumnom projekte
 nadobudnutie nových zručností:
- ďalšie vedecké zručnosti (nové techniky, nástroje atď.)
- tzv. transferable skills/prenositeľné zručnosti

 komunikáciu a networking:
- organizovanie a účasť na podujatiach (vrátane verejnej angažovanosti)
- zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o projekt
- diseminačné aktivity /komunikácia výsledkov výskumu vo vedeckej komunite

 mobilitu a prenos poznatkov:
- obojsmerný prenos vedomostí medzi výskumným pracovníkom a hostiteľom
- interdisciplinárny a medzi-sektorový prenos poznatkov

Global fellowship

European fellowship

Globálne štipendiá:
Európske štipendiá:

•

• inštitúcia/ organizácia je v členskom štáte
EÚ alebo v krajine asociovanej
k programu Horizont Európa

• samotný výskumník musí byť občan
alebo dlhodobý rezident členského
štátu EÚ alebo asociovanej krajiny

• výskumník môže byt akejkoľvek
národnosti

• Trvanie: 24-36 mesiacov

• Trvanie: 12-24 mesiacov
+ voliteľné: ďalších až 6 mesiacov pre
dočasné pôsobenie v neakademickom
sektore

inštitúcia/ organizácia mimo Európy

 12-24 mesiacov mimo Európy
 + 12 mesiacov povinná fáza
návratu v Európe
+ voliteľné: ďalších až 6 mesiacov
pre dočasné pôsobenie v
neakademickom sektore

Doplnkové elementy
Secondment (dočasné preloženie)
• v celkovej dĺžke až 1/3 trvania štipendia (pri GF 1/3 trvania fázy mimo Európy)

• naraz alebo vo forme viacerých kratších mobilít
• v akejkoľvek krajine vo svete

Dočasné pôsobenie v neakademickom sektore
• dodatočných 6 mesiacov
• na konci riadneho trvania štipendia
• v neakademickej európskej organizácii

Rozpočet

* Country correction coefficient

Nadchádzajúca výzva
Otvorenie: 22. 06. 2021
Uzávierka: 12. 10. 2021
Rozpočet: 242 mil €
(206 mil € na Európske štipendiá a 36 mil € na globálne štipendiá)

Podávanie cez Funding & tender opportunities portál

Ako uspieť?
Dôležité dokumenty

Ako uspieť?
Hodnotiace kritéria

Excellence

Impact

Quality and efficiency
of the implementation

Quality and pertinence of the project’s
research and innovation objectives (and
the extent to which they are ambitious, and go
beyond the state of the art)

Credibility of the measures to
enhance the career perspectives
and employability of the researcher
and contribution to his/her skills
development

Quality and effectiveness of
the work plan, assessment of
risks and appropriateness of
the effort assigned to work
packages

Soundness of the proposed methodology
(including interdisciplinary approaches,
consideration of the gender dimension and
other diversity aspects if relevant for the
research project, and the quality of open
science practices)

Suitability and quality of the
measures to maximise expected
outcomes and impacts, as set out
in the dissemination and
exploitation plan, including
communication activities

Quality and capacity of the
host institutions and
participating organisations,
including hosting
arrangements

Quality of the supervision, training and of
The magnitude and importance of
the two-way transfer of knowledge between the project’s contribution to
the researcher and the host
the expected scientific, societal
and economic impacts
Quality and appropriateness of the
researcher’s professional experience,
competences and skills
50%

30%

20%

Ako uspieť?
Podpora s prípravou projektu
Národný kontaktný bod pre MSCA:

• Praktický workshop pre podávateľov projektu - 25. jún (tbc)
• Individuálne konzultácie
• Pre-skríning projektových návrhov

• Mentoring SK4ERA
Sieť Euraxess:
• Ponuky hostiteľských inštitútov (a praktické informácie k relokácii)
Zdroje Net4Mobility+:
• Príručky a doplnkové informácie k písaniu projektu

Ísť do toho?
Ďalšie príležitosti
 Možnosť znovu-podať projekt a jej limity
 ERA fellowship a zvýšené šance na úspech
 Seal of Excellence a ďalšia podpora na národnej úrovni

Čo získam - ak aj nezískam grant?

